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 تفسير النسفي   
 األزهري الثانوي الثالث الصف

 والثاني الفصل الدراسي األول

 ومراجعةاعداد

 يعصام الطوخ/ األستاذ  

 

علي طالب العلم أن يوقر شيخه وأستاذه ، وال يشبع من طول صحبته ، فإنما هو كالنخلة تنتظر متي يسقط عليك منها شئ   

أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع وخشوع وسكون ، ويصغي إلي الشيخ ناظرا إليه ، وال يلتفت لغير ، وينبغي لطالب العلم 

ضرورة ، وال يعبث بيديه أو رجليه ، وال يضع يده علي فمه ، أو يعبث بها في انفه ، وال يشبك بيديه ، وال يعبث بمالبسه ، 

يه بذاءة ، أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب ، وإذا عطس وال يكثر الكالم من غير حاجة ، وال يحكي ما يضحك ، أو ما ف

خفض صوته ، وستر وجهه بمنديل ونحوه ، وإذا تثاءب ستر فاه ، وال يشيرن بيديه ، وال يغمزن بعينيه ، وال يغتابن عنده 

 أحدا .

، وال يسميه في غيبته باسمه إال  ينبغي لطالب العلم أال يخاطب شيخه أو أستاذه بتاء الخطاب وكافه ، وال يناديه من بعيد     

مقرونا بما يشعر بتعظيمه ، كقوله : قال الشيخ ، أو قال األستاذ وينبغي لطالب العلم أن يدخل علي شيخه أو أستاذه ، 

ويجلس عنده ، وقلبه فارغ من الشواغل ، وذهنه صاف ، ال في حالة نعاس أو غضب أو جوع شديد ، أو عطش ، أو نحو 

 صدره لما يقال ، ويعي ما يسمع . ذلك ، لينشرح 
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علي طالب العلم أن ينقاد لشيخه ، وال يخرج عن رأيه ، ويبالغ في حرمته ، ويتقرب إلي هللا بخدمته ، ويعلم أن ذله      

لشيخه عز ، وخضوعه له فخر ، وتواضعه له رفعه ، وعليه أن ينظر لشيخه بعين اإلجالل ، فإن ذلك أقرب إلي نفعه ، وكان 

 السلف إذا ذهب إلي شيخه تصدق بشئ وقال : اللهم استر عيب شيخي عني ، وال تذهب بركة علمه مني . بعض

علي طالب العلم أن يصبر علي جفوة تصدر من شيخه أو أستاذه ، وال يصده ذلك عن مالزمته ، قال بعض السلف : من     

عليه آل أمره إلي عز الدنيا واآلخرة  ، وقال الشافعي لم يصبر علي ذل التعليم ، بقي عمره في عماية الجهل ، ومن صبر 

 رحمه هللا :   
 فإن رسوب العلم في نفراته     اصبر علي مر الجفا من معلم             

 ومن لم يذق مر التعلم ساعة                تجرع ذل الجهل طول حياته

 بعا لوفاتهومن فاته التعليم وقت شبابه                   فكبر عليه أر

علي طالب العلم أن يهتم بطهارة الظاهر ، بإتباع لسنة ، وحسن السمت ، ونظافة البدن والثوب ، وان يشتغل بتطهير      

الباطن من كل غش وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ، ولما جلس الشافعي رحمه هللا بين يدي اإلمام مالك رضي هللا عنه ، 

ن وفور فطنته ، وتوقد ذكائه ، وكمال فهمه ، فقال : إني آري أن هللا قد ألقي علي قلبك ، أعجبه ما رأي منه م هوقرا علي

 نورا ، فال تطفئه بظلمة المعصية ، وقال اإلمام الشافعي رحمه هللا :
 شكوت إلي وكيع سوء حفظي          فأرشدني إلي ترك المعاصي

 يؤتاه عاص وفضل هللا ال          وقال اعلم بأن العلم فضل        

ينبغي لطالب العلم أن يدعو لشيخه طيلة حياته ، ويتعمد زيارة قبرة بعد وفاته ، واالستغفار له ، والصدقة عنه ، فقد كان      

اإلمام احمد بن حنبل يدعو لشيخه اإلمام الشافعي عقب كل صالة ، وعندما سأله ابنه عن ذلك ، قال رضي هللا عنه : يا بني 

 كالشمس للدنيا ، وكالعافية للبدن .إن الشافعي كان 

 

 اهداء
 الي احبتي في هللا

 الي ابنائي وبناتي طلاب الثانوية الأزهرية .

 الي اخوتي المدرسين والمدرسات .

، وقد  2016/ 2015ي وفق المنهج الجديد أقدم لحضراتكم سورة الذاريات من تفسير النسف

 راعيت فيها ما يلي :

 لقراءات ، والبلاغة ، ومعاني المفردات ،  في جداول مبسطة .تجميع كل من الإعراب ، وا .1

 شرح تحليلي للآيات علي صورة سؤال وجواب . .2

 الإلتزام بنص كتاب المعهد وفقا للمنهج الجديد . .3

وقد قمت بإضافات هامة من خارج المنهج المقرر ، ولكنها تساعد الطالب علي فهم الآيات 

 يات ، وهي :آرحها ، واستنباط ما يستفاد من الوش

مقدمة هامة في بداية عرض السورة بينا فيها سبب تسمية السورة ، وعدد آياتها ، ونوع  .1

 السورة ، ومناسبتها لما قبلها ، والأفكار الرئيسة في السورة .

 خريطة ذهنية للأفكار والموضوعات الرئيسة في سورة الذاريات . .2
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 شرح وتفسير لكل مجموعة من الايات . .3

 الايات . ما يستفاد من .4

 امتحانات الثانوية الأزهرية للسنوات السابقة علي سورة الذاريات .  .5

 أدعو هللا ان ينفعكم بها ، وجزي هللا خيرا كل من شارك في نشرها باي وسيلة . 

 حقوق الطبع والتداول محفوظة لكل مسلم يبتغي وجه هللا .

 

 مقدمة هامة )من خارج المنهج الدراسي (

والقسم بها دليل على خطورتها، وأنها من جند  سورة الذاريات الفتتاحها بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذرالتراب وغيره،بسميت  : تسميتها

 اّلله تعالى.
 مكية .  نوع السورة :

 . آية ستونعدد آياتها : 

 :وجهين من قبلها لما السورة هذه مناسبة تظهر :قبلها لما مناسبتها

ْشر   ذِلك  :تعالى قوله في والنار والجنة والجزاء البعث ربذك ق سورة ختمت -1 ل ْينا ح   والسفن والسحب بالرياح بالقسم السورة هذه وافتتحت ي ِسير   ع 

 .واقع الجزاء وأن صادق، ذلك من الناس به وعد ما أن على والمالئكة

 إبراهيم قصص في ذلك تفصيل السورة هذه وفي وتبهع، وشعيب، ولوط وثمود، وعاد نوح، كقوم المكذبة، األمم إهالك إجماال ق سورة في ذكر -2

 .السالم عليهم ونوح وصالح وهود وموسى ولوط

 : السورة عليه اشتملت ما
 : اآلتية الموضوعات علي المكية السور كسائر السورة اشتملت

 والبعث . والرسالة التوحيد وهي واإليمان العقيدة أصول إثبات -1

 بينهما. الفرق العاقل ليدرك ،في اآلخرة  المتقين المؤمنين أحوال ذكرت كما كفار،ال لأحوا السورة ذكرت -2

 .  للعباد األرزاق وضمان،  واألنفس والسماء األرض في والوحدانية اإللهية القدرة أدلة إلى اآليات أشارت -3

 والهالك. الدمار مصيرهم فكان رسلها، كذبت التي السالفة األمم أخبار أوردت -4

 له. واإلخالص وعبادته تعالى اّلله  معرفة وهو واإلنس الجن خلق من الهدف ببيان السورة ختمت -5

 

 

 الخريطة الذهنية لسورة الذاريات :
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 البعث وقوع على (  القسمالموضوع الأول)
 

 الَرِحيمِ  الَرْحمنِ  اّلَلِ  بِْسمِ 
الذَاِرياتِ  ماتِ ( 3) يُْسرا   ف اْلجاِرياتِ ( 2) ِوْقرا   ف اْلحاِمالتِ ( 1) ذ ْروا   و   (4) أ ْمرا   ف اْلُمق سهِ

إِنَ ( 5) ل صاِدق   تُوع دُون   إِنَما ين   و  الَسماءِ ( 6) ل واقِع   الدهِ نْ  ع ْنهُ  يُْؤف كُ ( 8) ُمْخت ِلف   ق ْول   ل ِفي إِنَُكمْ ( 7) اْلُحبُكِ  ذاتِ  و   قُتِل  (9) أُفِك   م 

َراُصون   ة   فِي ُهمْ  الَِذين  ( 10) اْلخ  ْمر  ينِ  ي ْومُ  أ يَان   ي ْسئ لُون  ( 11) ساُهون   غ  ل ى ُهمْ  ي ْوم  ( 12) الدهِ  هذ ا فِتْن ت ُكمْ  ذُوقُوا( 13) يُْفت نُون   النَارِ  ع 

َنات   فِي اْلُمتَِقين   إِنَ ( 14) ت ْست ْعِجلُون   بِهِ  ُكْنتُمْ  الَِذي ُعيُون   ج  ا آِخِذين  ( 15) و  بُُّهمْ  آت اُهمْ  م   ق ِليال   ك انُوا( 16) ُمْحِسنِين   ذ ِلك   ق ْبل   ك انُوا إِنَُهمْ  ر 

ا اللَْيلِ  ِمن   عُون   م  ارِ ( 17) ي ْهج  ِباأْل ْسح  فِي( 18) ي ْست ْغِفُرون   ُهمْ  و  اِلِهمْ  و  ق   أ ْمو  ْحُرومِ  ِللَساِئلِ  ح  اْلم  فِي( 19) و   (20) ِلْلُموقِنِين   آي ات   اأْل ْرِض  و 

فِي فِي( 21) تُْبِصُرون   أ ف ال   أ ْنفُِسُكمْ  و  اءِ  و  ا ِرْزقُُكمْ  الَسم  م  بهِ ( 22) تُوع دُون   و  ر  اءِ  ف و  اأْل ْرِض  الَسم  ق   إِنَهُ  و  ا ِمثْل   ل ح   ( 23) ت ْنِطقُون   أ نَُكمْ  م 

 

 : التفسير والبيان

أقسم اّلله تعالى لتأكيد قضية اإليمان بالبعث: بهذه المخلوقات، وللتنبيه عليها، والتشريف لها، واالعتبار بها، حتى 

يتوصل الناظر فيها إلى التوحيد ،  ثم أعقب ذلك بيان حال المتقين، وما يلقون من النعيم ، ليبين الفرق ، فيظهر 

 الحق من الباطل ، ثم ذكر اّلله تعالى بعض األدلة على قدرته الدالة على وقوع الحشر.

قال اقبلت من جامع البصرة فرأيت اعرابى فقال : من الرجل  ، فقلت : من بنى اصمع ، قال :  انه وعن االصمعى

من اين اقبلت ، قلت : من موضع يتلى فيه كالم هللا ، قال : اتل على فتلوت والذاريات فلما بلغت قوله وفي السماء 

بر وعمد الى سيفه وقوسه فكسرهما وولى رزقكم ، قال : حسبك ، فقام الى ناقته فنحرها ووزعها على من اقبل واد

، فلما حججت مع الرشيد ، فاذا انا بمن يهتف بى بصوت رقيق فالتفت فاذا انا باالعرابى قد نحل واصفر فسلم على 

واستقرأ السورة فلما بلغت اآلية وفي السماء رزقكم  ، صاح وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ثم قال : وهل غير 
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ت فورب السماء واالرض انه لحق ، فصاح وقال : ياسبحان هللا من ذا الذى اغضب الجليل حتى حلف لم هذا  ، فقرأ

 يصدقوه بقوله حتى حلف قالها ثالثا وخرجت معها نفسه .

 

 االعراب:

الذَاِرياتِ   . وجر قسم حرف:  الواو ذ ْروا   و 

 . القسم بواو مجرور:  والذاريات

 . أقسم تقديره محذوف لبفع متعلقان:  والمجرور والجار

ْصد ر  :  وذروا  )مفعول مطلق ( منصوب .     م 

 .اْلف اِعلِ  اْسمُ  : فِيهِ  اْلع اِملُ 

 .مفعول الحامالت وقرا

 .يسر ذا جريا:  أي،  الحال موضع في مصدر يسرا

ا ْفعُولُ  أ ْمر  ات م  م   .اْلُمق سهِ

 .جواب القسم  تُوع دُون   ما إِنَ 

 .صدريةموصولة او م:  وما 

الَسماءِ   . وجر قسم حرف:  الواو اْلُحبُكِ  ذاتِ  و 

 . أقسم تقديره محذوف بفعل متعلقان والمجرور والجار القسم بواو مجرور:  السماء

 .للسماء نعت:  الحبك وذات

 

 النَارِ  ع ل ى ُهمْ  ي ْوم  

 يُْفت نُون  

 .الواقع في الجواب بفعل مضمر دل عليه السؤالانتصب اليوم 

 .:  يقع يوم هم على النار يفتنونلتقديروا 

 على النار يفتنون ُهمْ  ي ْومُ  ُهو   :والتقدير:  او رفع على هو 

 . ُمْبت د أ  :  (ُهمْ ) و  

ب رُ :  «يُْفت نُون  » و    . اْلخ 

ع دَاهُ  قِيل   بِع ل ى و  ْعن ى علي:  و   .فِي بِم 

هذا  ذووقوا فتنتكم

 الذي 

 . ىالذ: خبره ،   مبتدأ) هذا ( 

 .هذا العذاب هو الذى كنتم به تستعجلون في الدنيا بقولكم فائتنا بما تعدنا:  والمعني 

ال  :  آخذين آخذين ما آتاهم ربهم  . ح 

 .أعطاهم بما راضين استقروا :  والمعني 

كانوا قليال من الليل ما 

 يهجعون

ب ِر  اِن :« ك ان  »فِي خ  ْجه   و 

ا :  دُُهم  عُون  »أ ح  ا ي ْهج   . «م 

ا» و    . مزيدة للتوكيد :« م 

عُون  »و  : خبر كان .« ي ْهج 

عُون   والمعني :   ة من الليل .ق ِليل  في طائفة ك انُوا ي ْهج 

ب ُر ك ان   ( : خ  الثَانِي : أ َن )ق ِليال  ْصد ِريَة  ، و  ا( م   . و  )م 

 .قليال من الليل هجوعهم  كانوا : والتقدير

 علي معني أنهم ال يهجعون من الليل قليال ويقومونه كله . فيةوال يجوز ان تكون )ما (  نا

  )الهمزة( : لالستفهام اإلنكاريه .  أفال تبصرون

 )الفاء( : عاطفة.

   )ال( : نافية.

  القراءات :

الذَاِرياِت ذ ْروا    .بادغام التاء في الذال حمزه ابو عمروقرئ  و 
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ق   إِنَهُ  ما انكم  مثل ل ح 

 تنطقون

 .«حقه » ل صفة أنه على ،في قوله )مثل(  الالم برفع:  والكسائي وغيرهما مزة،ح قرأ

 .نطقكم مثل حقا لحق إنه: أي ،  الحال على ،بالنصب «مثل»:  الباقون وقرأ

 : البالغة

َراُصون   قُتِل    الملعون ألن باللعن، عليهم للدعاء القتل استعار حيث تبعية، استعارة:  قُتِل   اْلخ 

 .الهالك في قتولالم يشبه

فِي  .األقوات سبب ألنه المطر، وأراد الرزق، أطلق ،مرسل مجاز ِرْزقُُكمْ  الَسماءِ  و 

بهِ  ف و   اأْل ْرِض  الَسماءِ  ر  ق   إِنَهُ  و   ألن اإلنكاري، التأكيد من النوع وهذا والالم، وإنه  بالقسم الخبر تأكيد فيه ل ح 

 .لذلك منكر المخاطب

 ،:المفردات اللغوية

 تاالذاريو

 .الرياح :  معناها

 . النها تذر التراب وغيره:  وسميت بذلك

 : للقسم . والواو

 فالحامالت
 . السحاب:  معناها

 .تحمل المطر النها : وسميت بذلك

 أي ثقال من الماء . وقرا

 . الفلك فالجاريات

 .اى ذا سهولة ،جريا ذا يسر يسرا

 فالمقسمات امرا

 : المالئكةيل المقسمات هي التفسير األول  : ق

 .من االمطار واالرزاق وغيرهما  النها تقسم االمور .1

 .مأمورة بذلك او تفعل التقسيم .2

فجبريل للغلظة وميكائيل للرحمة وملك الموت لقبض  او تتولى تقسيم امر العباد .3

 .االرواح واسرافيل للنفخ 

سوقه فبالفلك التى تجريها انه اقسم بالرياح فبالسحاب التى ت:  ومعنى الفاء على االول

 .بهبوبها فبالمالئكة التى تقسم االرزاق باذن هللا من االمطار وتجارات البحر ومنافعها

 :الرياح ال غير بالمقسمات : يجوز ان يرادالتفسير الثاني : 

 .النها تنشىء السحاب وتقله وتصرفه  .1

 .وتجرى في الجو جريا سهال .2

 .وتقسم االمطار بتصريف السحاب  .3

فتقل ، التراب والحصباء انها تبتدىء في الهبوب فتذر:  على الثانى ون معني الفاءيكو

 .فتقسم المطر، فتجرى في الجو باسطة له  ،  السحاب

انما توعدون 

 لصادق

 .اى ذات رضا ، وعد صادق كعيشة راضية  أيلصادق : 

 .البعث:  والموعود

 .الجزاء على االعمال وان الدين

 .لكائن قعالو

 ذات الحبكلسماء وا

 معني الحبك : 

مثل ما يظهر على الماء من هبوب الريح وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه :  الطرائق الحسنة

 .وتكسره 

 . ة وطرق كطريق:  جمع حبيكة

 .جمع حباك، حبكها نجومها :  وعن الحسن

انكم لفى قول 

 مختلف

 :اى قولهم 

 .ساحر وشاعر ومجنون :  الرسولفي 

 .سحر وشعر واساطير االولين : وفى القرآن
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 يؤفك عنه من افك

 الضمير في )عنه( يعود : للقرآن اوالرسول . .1

 .الصرف الذى ال صرف اشد منه واعظم  : اى يصرف عنه من صرفوالمعني 

 م يزل انه مأفوك عن الحق ال يؤمن.فيما ل من صرف في سابق علم هللا او يصرف عنه

 عدون ، او للدين .ويجوز ان يكون الضمير ل : لما تو .2

 على ان وقوع امر القيامة حق .اقسم بالذاريات 

 .فمنهم شاك ومنهم جاحد  على انهم في قول مختلف في وقوعه ثم اقسم بالسماء 

 .يؤفك عن االقرار بامر القيامة من هو المأفوك ثم قال 

 ء بالقتل والهالك.الدعا:  واصله،  لعن قتل

 الخراصون

 ما ال يصح .:المقدرون  الكذابون

 .هم اصحاب القول المختلف و

 .اشارة اليهم كانه قيل قتل هؤالء الخراصون:  والالم

 .في جهل يغمرهم الذين هم في غمرة

 .غافلون عما امروا به ساهون

يسئلون أيان يوم 

 الدين

 .اى متى يوم الجزاء ، أيان يوم الدين : يسئلون فيقولون 

 .ايان وقوع يوم الدين :  وتقديره

 

يوم هم على النار 

 يفتنون

 جواب سؤالهم .

 .يحرقون ويعذبون:   ومعني يفتنون

 .عذابكم واحراقكم بالنارذوقوا  : اى تقول لهم خزنة النار ذووقوا فتنتكم

 .هذا العذاب هو الذى كنتم به تستعجلون في الدنيا بقولكم فائتنا بما تعدنا:  المعني كنتم به تستعجلون

 إن المتقين في

 جنات وعيون

 : ذكر حال المؤمنين . الغرض من االية

ال انهم ، تكون العيون وهى االنهار الجارية بحيث يرونها وتقع عليها ابصارهم :  والمعني

 .فيها

آخذين ما آتاهم 

 ربهم

 .قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب راضين به

 

 .قبل دخول الجنة في الدنيا انهم كانوا قبل ذلك

 .احسنوا اعمالهم وتفسير احسانهم ما بعده قد محسنين

 .ينامون يهجعون

وباألسحار هم 

 يستغفرون

وا في االستغفار كأنهم اسلفوا في فاذا اسحروا اخذ، بانهم يحيون الليل متهجدين  وصفهم

 .ليلهم الجرائم 

 .السدس االخير من الليل:  والسحر

وفى أموالهم حق 

 للسائل

 .لمن يسأل لحاجته :  للسائل

 .اى الذى يتعرض وال يسأل حياء: والمحروم 

 وفى األرض آيات

 للموقنين

 :وحكمته وتدبيره حيث هى  الصانع وقدرته تدل على

 .لما فوقها   مبسوطة -1

 .للمتقلبين فيها  فيها المسالك والفجاج -2

 . ومن جبل وصلبة ورخوة وطيبة التربة ، ومالحة التربة  فمن سهل هى مجزأة -3

4- فيها عيون منفجرة ومعادن عجيبة ودواب مبثة مختلفة الصور واالشكال متباينة الهيئات 

 واالفعال

  للموقنين : الموحدين الذين سلكوا الطريق السوى البرهانى الموصل الى المعرفة .

فهم نظارون بعيون باصرة وافهام نافذة كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا ايقانا على 
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.ايقانهم  

 وفى انفسكم 

 : أي في حال خلقها ، وتنقلها من حال الى حال . المراد باألنفس

 والمراد بااليات التي فيها :

 في بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه االذهان . -1

 وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول . -2

وترتيبها ولطائفها من اآليات وبااللسن والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها  -3

 الساطعة والبينات القاطعة على حكمة مدبرها وصانعها .

 واالسماع واالبصار واالطراف وسائر الجوارح وتيسرها لما خلقت له . -4

وما سوى في االعضاء من المفاصل لالنعطاف والتثني ، فإنه جسا منها شئ جاء  -5

 احسن الخالقين . العجز ، واذا استرخي أناخ الذل ،  فتبارك هللا

 أفال تبصرون

 . اإلنكاريه  : لالستفهام( الهمزة)

 . :عاطفة( الفاء) 

 : نافية.( ال) 

 : تنظرون نظر من يعتبر. والمعني

 

 

 وفى السماء رزقكم

 رزقكم : اى المطر.

 وسمي رزقا :  النه سبب االقوات.

 وعن الحسن:  انه كان اذا راى السحاب ،  قال الصحابه : فيه وهللا رزقكم ولكنكم تحرمونه 

.بخطاياكم  

 وما توعدون

 قيل الموعود به :

 .  الجنة .1

او اراد ان ما ترزقونه في الدنيا وما توعدوه فى العقبى كله مقدور مكتوب في  .2

 .السماء

فورب السماء 

 واالرض انه لحق

 الضمير يعود الى:

 .الرزق .1

 .او الى ما توعدون  .2

 

 : اآليات ماترشد اليه

 . والجزاء البعث ةعقيد تقرير -1

  .والقدر القضاء عقيدة تقرير -2

  ان يقسم بما يشاء من خلقه ، للفت األنظار الي بديع صنعه تعالي .هلل -3

 الجنة تنال باألعمال الصالحة . -4

 

 المناقشة
 وما نوعها ؟ وما عدد آياتها ؟لماذا سميت سورة الذاريات بهذا اإلسم ؟ وما مناسبتها لما قبلها ؟ 

 .الفتتاحها بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذرالتراب وغيره:  ذارياتسميت سورة ال

الذاريات  سورة وافتتحت والنار والجنة والجزاء البعث بذكر ختمت ق سورة: أن  قبلها لما السورة هذه مناسبة

 .ذلك تفصيلت الذاريا سورة وفي المكذبة األمم إهالك إجماال ق سورة في ذكر، كما  واقع الجزاء أنب بالقسم

 : مكية . نوع السورة

 : ستون آية . عدد آياتها

http://www.azhry.com/


                                    www.azhry.comالتعليمية   بوابة أزهري 
 

9 
 2015/2016الدراسي  العامالثانوي األزهري                                  الثالثالصف                          األم في تفسير النسفي         

 ما معني الذاريات ؟ وعالم يدل القسم بها ؟ وما اعراب ) والذاريات ذروا ( ؟ وما القراءات فيها ؟

 . الرياح النها تذر التراب وغيره : تاالذاري

 وع امر القيامة حق.على ان وقو ورتها، وأنها من جند اّلله تعالىعلى خط:  يدل القسم بها

 اعراب ) والذاريات ذروا( : 

 . وجر قسم حرف:  الواو

 . القسم بواو مجرور:  والذاريات

 . أقسم تقديره محذوف بفعل متعلقان:  والمجرور والجار

ْصد ر  :  وذروا  .اْلف اِعلِ  اْسمُ  فِيهِ  اْلع اِملُ  م 

 :  القراءات فيها

الذَاِرياِت ذ ْروا   .1  .لتاء في الذالادغام ابدون ، و 

 .وبادغام التاء في الذال حمزه ابو عمرو .2
 ما معني فالحامالت وقرا ؟ وما المراد بالجاريات ؟ ولماذا اقسم هللا بهذه المخلوقات ؟

 .تحمل المطر السحاب النها:  وقرافالحامالت 

 .الفلك:  المراد بالجاريات

 .بالبعث لتأكيد قضية اإليمان : أقسم اّلله تعالى بهذه المخلوقات
 

 ما المراد بالمقسمات ؟ وما معني الفاء فيها ؟

 : المالئكةالتفسير األول  : قيل المقسمات هي 

 .من االمطار واالرزاق وغيرهما  النها تقسم االمور .1

 .مأمورة بذلك او تفعل التقسيم .2

 .اسرافيل للنفخ فجبريل للغلظة وميكائيل للرحمة وملك الموت لقبض االرواح و او تتولى تقسيم امر العباد .3

انه اقسم بالرياح فبالسحاب التى تسوقه فبالفلك التى تجريها بهبوبها فبالمالئكة :  االولالتفسير ومعنى الفاء على 

 .التى تقسم االرزاق باذن هللا من االمطار وتجارات البحر ومنافعها

 :الرياح ال غير بالمقسمات : يجوز ان يرادالتفسير الثاني : 

 .السحاب وتقله وتصرفه النها تنشىء  .1

 .وتجرى في الجو جريا سهال .2

 .وتقسم االمطار بتصريف السحاب  .3

فتجرى  ،  فتقل السحاب، التراب والحصباء انها تبتدىء في الهبوب فتذر:  الثانىالتفسير على  يكون معني الفاءو

 .فتقسم المطر، في الجو باسطة له 
 ول المختلف ؟وما المراد بالق ما معني الحبك ؟ وما مفردها ؟

 مثل ما يظهر على الماء من هبوب الريح وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتكسره  الطرائق الحسنة : معني الحبك

 .حبكها نجومها جمع حباك وعن الحسن، طرق كطريقة و جمع حبيكة: الحبك 

سحر وشعر واساطير  فى القرآنقولهم و، اى قولهم في الرسول ساحر وشاعر ومجنون :  المراد بالقول المختلف

  .االولين
 عالم يعود الضمير في قوله )يؤفك عنه من افك ( ؟ وما معناها ؟ 

 للقرآن اوالرسول : يؤفك عنه من افك ( يعود الضمير في قوله )

 .من صرف الصرف الذى ال صرف اشد منه واعظم  اى يصرف عنهمعناها 

 .من صرف في سابق علم هللا  او يصرف عنه
 ؟ وما اصله ؟ وما المراد بالخراصون ؟وعالم تشير الم التعريف ؟ ما معني قتل 

 . لعن:  معني قتل

 .الدعاء بالقتل والهالك ثم جرى مجرى لعن:  واصله

 .هم اصحاب القول المختلف:  الكذابون

 .اشارة اليهم كانه قيل قتل هؤالء الخراصون والالم
 القائل )ذووقوا فتنتكم( ؟ما معني ) في غمرة( ، )ساهون( ، ) يفتنون ( ؟ ومن 

 .في جهل يغمرهم:  في غمرة
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 .غافلون عما امروا به : ساهون

 .يحرقون ويعذبون:  يفتنون

 .: خزنة النارالقائل )ذووقوا فتنتكم( 
 ما معني )في( في قوله تعالي إن المتقين في جنات وعيون؟ وما الذي يدل عليه قوله آخذين ما آتاهم ربهم؟

اى : وتكون العيون وهى االنهار الجارية بحيث يرونها  تعالي إن المتقين في جنات وعيونمعني )في( في قوله 

 وتقع عليها ابصارهم ال انهم فيها.

 .قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب راضين بهم انه:  الذي يدل عليه قوله آخذين ما آتاهم ربهم
 ما هي اوصاف المتقين كما وردت باآليات ؟

  :يا، ومظاهر إحسانهم ثالثةإحسانهم العمل وأداء الفرائض قبل دخولهم الجنة في الدن: حصرفيتن أوصاف المتقين

 .دهم بالليل بعد نومهم زمنا قليالتهج .1

 . رواستغفارهم من ذنوبهم باألسحا .2

 .وأداء حقوق أموالهم  .3
 

 

 عالم يدل قوله تعالي وفى األرض آيات للموقنين ؟ ومن المراد بوصف الموقنين ؟

 .وحكمته وتدبيره الصانع وقدرته على:  له تعالي وفى األرض آيات للموقنينيدل قو

 .ن:  الموحدوالمراد بوصف الموقنين
 ما نوع الهمزة في قوله )أفال تبصرون( ؟ وما نوع الفاء ؟

 )الهمزة( : لالستفهام اإلنكاريه . 

 )الفاء( : عاطفة.

   )ال( : نافية.
 وما المراد بقوله ما توعدون ؟  ولماذا ؟ء رزقكم وما توعدون ؟ما المراد بالرزق في قوله وفى السما

 المراد بالرزق في قوله وفى السماء رزقكم وما توعدون : اى المطر النه سبب االقوات .

 .انه كان اذا راى السحاب قال الصحابه فيه وهللا رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وعن الحسن

المراد بقوله ما توعدون أي : الجنة ، او اراد ان ما ترزقونه في الدنيا وما توعدوه فى العقبى كله مقدور مكتوب 

.في السماء  
 عالم يعود الضمير في قوله )فورب السماء واالرض انه لحق( ؟

 الضمير يعود الى : الرزق او الى ما توعدون.
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 لوط قوم إهلاك في ومهمتهم إبراهيم ضيف قصة( 2)
 

 الَرِحيمِ  الَرْحمنِ  اّلَلِ  بِْسمِ 
ِديثُ  أ ت اك   ه لْ  ْيفِ  ح  اِهيم   ض  ِمين   إِْبر  لُوا إِذْ ( 24) اْلُمْكر  ل ْيهِ  د خ  ا ف ق الُوا ع  م  م   ق ال   س ال  اغ  ( 25) ُمْنك ُرون   ق ْوم   س ال  اء   أ ْهِلهِ  إِل ى ف ر   س ِمين   ِبِعْجل   ف ج 

س  ( 27) ت أُْكلُون   ال  أ   ق ال   إِل ْيِهمْ  ف ق َرب هُ ( 26) فْ  ال   ق الُوا ِخيف ة   ِمْنُهمْ  ف أ ْوج  ب َشُروهُ  ت خ  م   و  ِليم   بِغاُل  أ تُهُ  ف أ ْقب ل تِ ( 28) ع  َرة   فِي اْمر  َكتْ  ص   ف ص 

ا ه  ْجه  ق ال تْ  و  ذ ِلكِ  ق الُوا( 29) ع ِقيم   ع ُجوز   و  بُّكِ  ق ال   ك  ِكيمُ  ُهو   إِنَهُ  ر  ا ق ال  ( 30) مُ اْلع ِلي اْلح  ْطبُُكمْ  ف م  ا خ   أُْرِسْلن ا إِنَا ق الُوا( 31) اْلُمْرس لُون   أ يُّه 

ل ْيِهمْ  ِلنُْرِسل  ( 32) ُمْجِرِمين   ق ْوم   إِل ى ة   ع  ار  ة  ( 33) ِطين   ِمنْ  ِحج  َوم  بهِك   ِعْند   ُمس  ْجن ا( 34) ِلْلُمْسِرفِين   ر  نْ  ف أ ْخر  ا ك ان   م   ِمنِين  اْلُمؤْ  ِمن   فِيه 

ا( 35) ْدن ا ف م  ج  ا و  ْكن ا( 36) اْلُمْسِلِمين   ِمن   ب ْيت   غ ْير   فِيه  ت ر  ا و  افُون   ِللَِذين   آي ة   فِيه   ( 37) اأْل ِليم   اْلع ذ اب   ي خ 
 )من خارج المنهج المقرر( : التفسير والبيان

لب رسوله صلى اّلله عليه وسلم ببيان أن غيره من األنبياء عليهم بعد أن أبان اّلله تعالى إنكار مشركي مكة للبعث والنشور، سلهى ق  

السالم كان مثله، فقد أوذوا من أقوامهم، وأعرض هؤالء عن دعوة رسلهم. وبدأ تعالى بقصة إبراهيم لكونه شيخ المرسلين، وكون 

 .النبي عليه الصالة والسالم على سنته

 االعراب:

 .فسر باكرام ابراهيم لهم واال فباضمار اذكر نصب بالمكرمين اذاظرف  إذ دخلوا عليه

 .مصدر ساد مسد الفعل مستغنى به عنه :  س الما   فقالوا سالما

 .نسلم عليكم سالما:  واصله

 .وخبره محذوفمرفوع : إما مبتدأ س الم   .1 قال سالم

 .: سالم عليكم، وجاز االبتداء، ألنه في معنى الدعاء تقديره 

 .أو خبر مبتدأ محذوف .2

  : أمري سالم عليكم.يرهتقد

، ألن داللة الجملة اإلسمية أقوي وأوكد من للداللة على اثبات السالم  والعدول الى الرفع

ذا بادب هللا وهذا ايضا من ه اخيحييهم باحسن مما حيوه ب قصد أنكانه الجملة الفعلية ، 

 .اكرامه لهم

 .ْنك ُرون  ق ْوم  مُ  أنتم  تقديره : خبر مبتدأ، ق ْوم  ُمْنك ُرون  

َرة   فاقبلت امرأته في صرة  .اى فجاءت صارة ، محله النصب على الحال :  فِي ص 

بُّكِ   : قال ربك قوال كذلك، أي مثل ذلك.تقديرهصفة مصدر محذوف،  ك ذِلك  الكاف في  قالُوا: ك ذِلك  قال : ر 

   القراءات :

 ، والسلم السالم سلم  والكسائيقرأ حمزة  ق ْوم  ُمْنك ُرون   س الم  قال  
 

 . ق ْوم  ُمْنك ُرون   س الم  من قوله تعالى: قال  « قال سالم»اختلف القراء في : ) من خارج المنهج المقرر(توضيح 

 في الموضعين بكسر السين، وسكون الالم من غير ألف.« سلم« »حمزة، والكسائي»فقرأ 

 ثبات ألف بعد الالم.بفتح السين، والالم، وإ« سالم»وقرأ الباقون في الموضعين 

 : البالغة

ِمين   ْيِف إِْبراِهيم  اْلُمْكر  ِديُث ض   أسلوب تشويق وتفخيم. ه ْل أ تاك  ح 
 توضيح ) من خارج المنهج المقرر(

 إيجاز بالحذف، أي أنتم قوم منكرون، وأنا عجوز عقيم.:  ع ُجوز  ع ِقيم  ، ق ْوم  ُمْنك ُرون  

قال ْت ع ُجوز  ع ِقيم   : عقيمة، ألن ع ِقيم  فعيل بمعنى مفعول، وهذه الصيغة ال تثبت فيها الهاء، تقول: عين كحيل، وكف خضيب، أي عين لم يقل و 

 .مكحولة، وكف مخضوبة
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 المفردات اللغوية:
 

 هل اتاك

 .للنبي صلى اّلله عليه وسلم:  خطابال

 عليه ن علم رسول هللا صلى هللاتفخيم للحديث وتنبيه على انه ليس م:  نوع األسلوب

 .سلم وانما عرفه بالوحى و
 .باعتبار انه قال وفى االرض آيات وقال في آخر هذه القصة وتركنا فيها آية :  وانتظامها بما قبلها

 ضيف ابراهيم

 .ضافة  ، مصدرضيف في األصل

ور والصوم ولذلك يطلق على  .، بوزن الضيف ، أي الزائرون  الواحد والجماعة، كالزه

 .كانوا اثني عشر ملكا، أو تسعة عاشرهم جبريل : عدد المالئكة

  :وسماهم ضيفا

 .ألنهم كانوا في صورة الضيف حيث اضافهم ابراهيم .1

 .او النهم كانوا في حسبانه  .2

 .النه خدمهم بنفسه واخدمهم امرأته وعجل لهم القرى: وقيل  .3

 المكرمين

ِمين  ب سبب الوصف  :  اْلُمْكر 

ُمون   عند هللا ألنهم في أنفسهم مكرمون .1  . ، كما قال تعالى: ب ْل ِعباد  ُمْكر 

) ما يقدم أو ألن إبراهيم خدمهم بنفسه، وأخدمهم امرأته، وعجل لهم القرى .2

 .للضيف ( 

 إذ دخلوا عليه فقالوا

 سالما قال سالم 

 ف قالُوا: س الما  قالوا هذا اللفظ أو نسلم عليكم سالما. 

 يكم سالمقال : س الم  أي عل

 ، لقصد الثبات حتى تكن تحيته أحسن من تحيتهم.رفع باالبتداءعدل به إلى ال

 قوم منكرون
 .فعرفونى من انتم غير معروفين اى انتم قوم منكرون:  المعني

 قال ذلك في نفسه، أو صرح به للتعرف عنهم أو بهم.

 فراغ الى اهله

 .فذهب اليهم في خفية من ضيوفه :  والمعني

وان يبادر بالقرى من غير ان يشعر به الضيف ، ه ان يخفى امر:  ومن ادب المضيف

  .حذرا من ان يكفه 

فجاء بعجل سمين فقربه 

 اليهم

 .ممتلئ شحما ولحما :  س ِمين  

نِيذ   ألنه كان عامة ماله   أي مشوي.  البقر، وفي سورة هود: بِِعْجل  ح 

 .ليأكلوا منه فلم يأكلوا : فقربه اليهم

 .او حثهم عليه، انكر عليهم ترك االكل : أنه  ممعني اإلستفها قال اال تأكلون

 فأوجس

 .فاضمر منهم خوفا : معني ال

 .الن من لم ياكل طعامك لم يحفظ ذمامك :  السبب

 .وقع في نفسه انهم مالئكة ارسلوا للعذاب: عن ابن عباس رضى هللا عنهما 

قالوا ال تخف انا رسل 

 هللا

 قولهم  : ال تخف انا رسل ربك  .طمأنت المالئكة ابراهيم عليه السالم  ب
 .مسح جبريل العجل فقام ولحق بامه:  وقيل

 وبشروه بغالم عليم
  .علمييبلغ و : اى

 .اسحق عند الجمهور:  والمبشر به

 فاقبلت امرأته في صرة

أ تُهُ  ة رضي اّلله عنها لما سمعت بشارتهم له، وكانت في زاوية تنظر إليهم. هي: اْمر   ساره

َرة    . في صيحة، أي جاءت صائحة:  فِي ص 

 .صرة شدة الصياح ههنا ال : اجقال الزج، من صر القلم والباب :   وأصله

 .النصب على الحال :  ومحله

 .فجاءت صارة وقيل فأخذت في صياح :  والمعني

 .قولها يا ويلتا:  وصرتها 
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 فصكت جهها

 :  المعني

 .فلطمت ببسط يديها  .1

 .جبهتها فعل المتعجبوقيل فضربت بأطراف اصابعها  .2

 عجوزأالد وانا وقالت 

 وهذا بعلى شيخا

 كبيرة السن، عاقر لم ألد قط، فكيف ألد؟انا عجوز : اى 

 كما قالت في موضع آخر : ) أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ( سورة هود .
  ( وعمر إبراهيم مائة أو مائة وعشرين.99وكان عمرها تسعا وتسعين سنة ) 

  ذِلك  قالُوا: ك  

 . الذي بشرنا بهو ذى قلنا واخبرنا بهالمثل ذلك :  قالوا كذلك

 .اى انما نخبرك عن هللا تعالى وهللا قادر على ما تستبعدين :  قال ربك

 

 انه هو الحكيم  العليم
 .ي فعله ف: الحكيم 

 .فال يخفى عليه شىء :  العليم
 .ك فنظرت فاذا جذوعه مورقة مثمرة وروى ان جبريل قال لها حين استبعدت انظرى الى سقف بيت

 فما خطبكمقال 

 .علم انهم مالئكة وانهم ال ينزلون اال بامر هللا رسال في بعض االمورألنه 

 .كم وفيم ارسلتمفما شأنكم وما طلب :  والمعني

 .ارسلتم بالبشارة خاصة او المر اخر اولهما: من عند هللا أايها المرسلون 

وم قالوا انا ارسلنا الى ق

 مجرمين

 .قوم لوط  المراد بالقوم المجرمين : 

لنرسل عليهم حجارة من 

 طين 

رفي صالبة و طين طبخ كما يطبخ االجر حتى صاوه: اريد السجيل :  المراد بالطين

 .الحجارة

 عند ربك  مسومة
 .معلمة من السومة وهى العالمة على كل واحد منها اسم من يهلك به :  مسومة

 ملكه وسلطانه . : اي في عند ربك

 للمسرفين

 في الفجور، بإتيانهم الذكور، مع كفرهم. المجاوزين الحده معني المسرفين : 

 .كما سماهم عادين السرافهم وعدوانهم في عملهم  سماهم مسرفين

 .لم يقتنعوا بما ابيح لهم : ألنهم  التوجيه

 فأخرجنا من كان فيها

 ِمن  اْلُمْؤِمنِين  

 .في القرية من كان أي :  ( من كان فيهاا ( من قوله : )مرجع الضمير في )فيه

 .لكونها معلومة  : ذكر لقريةولم يجر ل 

 .يعنى لوطا ومن آمن به:  من المؤمنين

 .بقصد إهالك الكافرين سبب اإلخراج:

فما وجدنا فيها غير بيت 

 من المسلمين

أي مصدقون بقلوبهم أته، غير أهل بيت من المسلمين، وهم لوط وابنتاه وأتباعه إال امر أي

 عاملون بجوارحهم الطاعات. 

 .ان االيمان واالسالم واحد الن المالئكة سموهم مؤمنين ومسلمين هنا:  وفيه دليل على
 ، ألن المراد اجتماع الصفتين فيهم، وذلك ال يقتضي اتحاد مفهومهما.استدالل ضعيف -كما قال البيضاوي -لكنه

 .في قراهمقوله )فيها( : أي  مرجع الضمير في وتركنا فيها

لذين يخافون العذاب لآية 

 األليم

 .عالمة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم:  معني آية
 فال يفعلون مثل فعلهم. هي ماء أسود منتن:  قيل 

 

 : اآليات ما ترشد اليه

 تقرير النبوة المحمدية . -1

 ن .الموحدي مفضيلة ابراهيم أبي األنبياء وإما -2

 وجوب إكرام الضيف . -3

 . البشر من رجال بصورة المالئكة تشكل جواز -4

 .السنة التحية لكل قادم على غيره، وهي السالم -5
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 :المناقشة 
  لمن الخطاب في قوله )هل أتاك( ؟وما نوع األسلوب ؟ وما مناسبة اآليات مع ما قبلها ؟ 

 .للنبي صلى اّلله عليه وسلم:  خطابال

 .سلم وانما عرفه بالوحى ن علم رسول هللا صلى هللا عليه وتفخيم للحديث وتنبيه على انه ليس م:  وبنوع األسل

بعد أن ، و باعتبار انه قال وفى االرض آيات وقال في آخر هذه القصة وتركنا فيها آية:  مناسبة اآليات مع ما قبلها

رسوله صلى اّلله عليه وسلم ببيان أن غيره من األنبياء  أبان اّلله تعالى إنكار مشركي مكة للبعث والنشور، سلهى قلب

 .عليهم السالم كان مثله
 ما أصل كلمة ضيف ؟ وكم كان عدد المالئكة ؟ ولماذا سموا ضيفا ؟ وما سبب وصفهم بالمكرمين ؟ وما اعراب )سالما ( ؟ 

ور والصومضافة  ، مصدرضيف في األصل  .، ولذلك يطلق على الواحد والجماعة، كالزه

 .كانوا اثني عشر ملكا، أو تسعة عاشرهم جبريل:  عدد المالئكة

النه خدمهم : او النهم كانوا في حسبانه وقيل ، ألنهم كانوا في صورة الضيف حيث اضافهم ابراهيم :وسماهم ضيفا

 .بنفسه واخدمهم امرأته وعجل لهم القرى

ِمين  ب سبب الوصف ُمون  ألنهم في أنفسهم مكرمون، كما ق:  اْلُمْكر   . ال تعالى: ب ْل ِعباد  ُمْكر 

 .أو ألن إبراهيم خدمهم بنفسه، وأخدمهم امرأته، وعجل لهم القرى

 : مصدر ساد مسد الفعل مستغنى به عنه ، واصله : نسلم عليكم سالما. س الما  اعراب 
وماذا فعل ضيف ابراهيم عندما قدم لهم  تها اآلية ؟كما انتظم المضيفلماذا قال لهم الخليل أنهم )قوم منكرون (؟ وما معني راغ ؟ وماهي آداب 

 الطعام  ؟ وكيف كان تاثير ذلك علي الخليل عليه السالم ؟ وبم طمأنه الضيف ؟

 .عنده غير معروفين ألنهم كانوا : قال لهم الخليل أنهم )قوم منكرون (

 قال ذلك في نفسه، أو صرح به للتعرف عنهم أو بهم.

 .خفية من ضيوفه  ذهب اليهم في:  معني راغ

 ان يخفى امره وان يبادر بالقرى من غير ان يشعر به الضيف حذرا من ان يكفه : آداب المضيف كما انتظمتها اآلية

 أو يشعر الضيف  بالحرج .

 .منهلم يأكلوا:  عندما قدم لهم الطعام

اضمر منهم خيفة الن من لم ياكل و ،انكر عليهم ترك االكل او حثهم عليه:  كان تاثير ذلك علي الخليل عليه السالم

 .طعامك لم يحفظ ذمامك 

وبشروه بغالم ،  مسح جبريل العجل فقام ولحق بامه: وقيل ، ال تخف انا رسل هللا له قالوا : بأن  طمأنه الضيف

 .عليم
ولماذا وصفت  اعراب ) في صرة( ؟  ومابم بشر المالئكة ابراهيم عليه السالم ؟ وماذا فعلت امراته عندما سمعت البشارة ؟ ولم تعجبت منها ؟

 وبم رد عليها المالئكة ؟ نفسها بالعجوز ووصفت زوجها بالشيخ ؟

 .اسحق عند الجمهوروهو :  بغالم عليم:  بشر المالئكة ابراهيم عليه السالم

ة رضي اّلله عنهاعندما سمعت امراته و  البشارة : هي ساره

 . جاءت صائحة .1

 .طراف اصابعها جبهتها فعل المتعجبلطمت ببسط يديها وقيل فضربت بأ .2

 كبيرة السن، عاقر لم ألد قط، فكيف ألد؟انا عجوز قالت  .3

َرة  فاعراب ) ِ  : محله النصب على الحال ، اى فجاءت صارة .( ي ص 

( وعمر إبراهيم مائة أو 99عمرها كان تسعا وتسعين سنة )ألن  : وصفت نفسها بالعجوز ووصفت زوجها بالشيخ

 مائة وعشرين.

 .وهللا قادر على ما تستبعدين  الحكيم  العليم انما نخبرك عن هللا تعالى اى: قال ربك  قالوا كذلك : رد عليها المالئكة

 .وروى ان جبريل قال لها حين استبعدت انظرى الى سقف بيتك فنظرت فاذا جذوعه مورقة مثمرة 
 

 

 ن هم المسرفين ؟ ولم سماهم بذلك ة من طين  ؟ومما سبب ارسال المالئكة ؟ وما معني مسومة ؟ وما المراد بحجار

لنرسل عليهم  قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين:ارسلوا الي قوم لوط إلنزال العذاب بهم ) سبب ارسال المالئكة

 مسومة عند ربك للمسرفين ( حجارة من طين
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 .وسلطانه ربك في ملكهمعلمة من السومة وهى العالمة على كل واحد منها اسم من يهلك به عند : مسومة

 . وهو طين طبخ كما يطبخ االجر حتى صارفي صالبة الحجارة: اريد السجيل المراد بحجارة من طين :

 ، بإتيانهم الذكور، مع كفرهم.المجاوزين الحده في الفجورهم المسرفون : 

 .بيح لهمكما سماهم عادين السرافهم وعدوانهم في عملهم حيث لم يقتنعوا بما ا:  سماهم مسرفين
وعالم  من المراد بقوله )فأخرجنا من كان فيها ( ؟ وما سبب اخراجهم ؟ ولماذا لم يذكر اسم القرية ؟ ومن المقصود بقوله )بيت من المسلمين ( ؟

 تدل اآلية كما قال العلماء؟ 

 .في القريةأي من كان :  المراد بقوله )فأخرجنا من كان فيها ( 

 .لكافرينبقصد إهالك ا: سبب اخراجهم  

 .لكونها معلومة  : لم يذكر اسم القرية

  .لوط وابنتاه وأتباعه إال امرأته أهل بيت من المسلمين، وهم أي:  المقصود بقوله )بيت من المسلمين (

 .ان االيمان واالسالم واحد الن المالئكة سموهم مؤمنين ومسلمين هنا :تدل اآلية كما قال العلماء

 ، ألن المراد اجتماع الصفتين فيهم، وذلك ال يقتضي اتحاد مفهومهما.استدالل ضعيف -كما قال البيضاوي -لكنه
 ؟وما معني آية ؟ وما هي ؟ وتركنا فيهاعالم يعود الضمير في قوله 

 : أي في قراهم . وتركنا فيهايعود الضمير في قوله 

 .عالمة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم:  معني آية

 فال يفعلون مثل فعلهم.هي ماء أسود منتن :  يلقواآلية هي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقوامهم مع آخرين أنبياء قصص( 3)
 

 الَرِحيمِ  الَرْحمنِ  اّلَلِ  بِْسمِ 
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فِي ْلن اهُ  إِذْ  ُموس ى و  َلى( 38) ُمبِين   بُِسْلط ان   ِفْرع ْون   إِل ى أ ْرس  ق ال   ِبُرْكنِهِ  ف ت و  ْذن اهُ ( 39) ْجنُون  م   أ وْ  س اِحر   و  ُجنُود هُ  ف أ خ   اْلي مهِ  فِي ف ن ب ْذن اُهمْ  و 

ُهو   فِي( 40) ُمِليم   و  اد   و  ْلن ا إِذْ  ع  ل ْيِهمُ  أ ْرس  يح   ع  ا( 41) اْلع ِقيم   الرهِ ل ْيهِ  أ ت تْ  ش ْيء   ِمنْ  ت ذ رُ  م  ع ل تْهُ  إِاَل  ع  فِي( 42) ك الَرِميمِ  ج   مْ ل هُ  قِيل   إِذْ  ث ُمود   و 

تَعُوا تَى ت م  بهِِهمْ  أ ْمرِ  ع نْ  ف ع ت ْوا( 43) ِحين   ح  ذ تُْهمُ  ر  ُهمْ  الَصاِعق ةُ  ف أ خ  ا( 44) ي ْنُظُرون   و  ا قِي ام   ِمنْ  اْست ط اُعوا ف م  م  ( 45) ُمْنت ِصِرين   ك انُوا و 

ق ْوم   ا ك انُوا إِنَُهمْ  ق ْبلُ  ِمنْ  نُوح   و    ( 46) ف اِسِقين   ق ْوم 

 :تفسير والبيانال

، عطف تعالى على ذلك  بعد بيان العظة والعبرة في قصتي إبراهيم ولوط عليهما السالم، من أجل اإليمان بقدرة اّلله

قصص أقوام آخرين، عذبوا على تكذيب الرسل بعذاب االستئصال، وهم فرعون موسى وأتباعه، وعاد وثمود، وقوم 

المكذبين والكفار الظالمين، ليثوب الناس إلى رشدهم، ويؤمنوا باّلله نوح، وقد تبين في تعذيبهم نهاية الطغاة و

 .وبالبعث، ويكفهوا عن تكذيب الرسول صلى اّلله عليه وسلم والكفر برسالته
 االعراب:

 معطوف علي ) وفي األرض آيات للموقنين ( ، أو علي قوله ) وتركنا فيها آية(. وفي موسي 

 ن الضمير في فأخذناهجملة مع الواو حال مال وهو مليم

   القراءات :

ق ْوم  قرأ  وقوم نوح  نُوح  بالنصب بفعل مضمر، أي: وأهلكنا قوم نوح و 

 .وفى قوم نوح آية: اى ب )في( المحذوفة ،  وحمزة بالجر الكسائيابو عمرو و وقرأ

 : البالغة

لَى  على يعتمد كما عليهم ويعتمد بهم، ىيتقو ألنه والجموع، للجنود الركن استعار استعارة،  بُِرْكنِهِ  ف ت و 

 .البناء في الركن

 المفردات اللغوية:

 في موسىو

ْكنا فِيها معطوف علي قوله : ت ر   . و 

، أي  كقوله علفتها تبنا وماء باردا : وجعلنا في قصة موسى آية ،والمعنى

 .وسقيتها ماءا باردا ، حيث حذف الفعل للعلم به 

اذ أرسلناه الى فرعون 

 سلطان مبينب

  هي معجزاته، كاليد والعصا.بحجة ظاهرة  بسلطان مبين :

 .فاعرض عن االيمان فتولى

 بركنه

 .بما كان يتقوى به :  أي

  .وملكهواعوانه جنوده  والمراد هنا :

 .ل وجند: ما يركن اليه االنسان من ما لركنوا

 وقال ساحر أو مجنون
 : هو فرعون . القائل

. نون ،أو مج هو ساحر:  اى  كأنه نسب الخوارق إلى الجنه

فأخذناه وجنوده فنبذناهم 

 في اليم وهو مليم

  وتكذيب الرسل ودعوى الربوبية.آت بما يالم عليه من كفره وعناده : وهو مليم

الن  : وانما وصف يونس عليه السالم به في قوله فالتقمه الحوت وهو مليم

ف مقادير اللوم فراكب الكفر موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختالفها تختل

 .ملوم على مقداره وراكب الكبيرة والصغيرة والذلة كذلك

وفى عاد اذ ارسلنا عليهم 

 الريح العقيم

فِي عاد    : أي وفي إهالك عاد آية. و 

 :سماها عقيما

 .تهم وقطعت دابرهمألنها أهلك .1

 أو ألنها ال خير وال منفعة فيها، فال تحمل المطر وال تلقح الشجر . .2

 : واختلف فيها
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 . أو النكباء هي الدهبور:  وقيلهى ريح الهالك ،  : فقيل

 .لكت عاد بالدبوروله عليه السالم نصرت بالصبا واها الدبور لقهان:  واالظهر

ما تذر من شىء اتت عليه 

 اال جعلته كالرميم

ت عليه:  ما تذر من شىء اتت عليه  . أي ما تترك شيئا مره

ع ل تْهُ ك    هو كل ما رم اى بلى وتفتت من عظم او نبات او غير ذلك :  الَرِميمِ إِاَل ج 

ما تترك من شىء هبت عليه من انفسهم وانعامهم واموالهم اال :  والمعنى

 .اهلكته

 . ايضا وفي إهالك ثمود آية: أي  وفي ثمود

 اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين
  : بعد عقر الناقة. إِْذ قِيل  ل ُهمْ 

 ( هود.تمتعوا في داركم ثالثة ايام: )ه قول : تفسيره

 األمر . فاستكبروا عن امتثال فعتوا عن امر ربهم

 . العذاب وكل عذاب مهلك صاعقة: الصاعقة فأخذتهم الصاعقة

 . ، فوقت نزولها كان نهارا  النها كانت نهارا يعاينوها وهم ينظرون

 فما استطاعوا من قيام
 .هم ما يقوم به اذا عجز عن دفعهاى هرب او هو من قول:  من قيام

 وهو كقوله تعالى:ف أ ْصب ُحوا فِي ِدياِرِهْم جاثِِمين  )هود( .

 .ممتنعين من العذاب  وما كانو منتصرين

 .واهلكنا قوم نوح الن ما قبله يدل عليه او واذكر قوم نوح: اى  وقوم نوح

 من قبل هؤالء المذكورين من قبل 

 .كافرين انهم كانوا قوما فاسقين

 

 ما ترشد اليه اآليات : 

 . ووهبها خلقها الذي هو األرض في قوة كل إذ قوة كل فوق تعالى هللا قوة -1

 . ومكان زمان كل في بشرية سنة يكون يكاد له قبول وعدم للحق دفعا   الحق ألهل المبطلين اتهام -2

 . رسله وطاعة طاعته عن والفسق ، لقبوله اإِلذعان عدم أي هللا أمر عن العتو الهالك عوامل من -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقشة

 
وما معني )فتولي بركنه( ؟وما الركن ؟ وما المراد به هنا ؟ وما  الموقع اإلعرابي لقوله ) وفي موسي (؟ وما المراد بقوله ) بسلطان مبين ( ؟ما 

 ؟ يونس عليه السالم في قوله فالتقمه الحوت وهو مليم وصفمعني قوله ) وهو مليم ( وما اعرابها ؟ وما الفرق بين وصف فرعون وجنوده و

ْكنا فِيها . معطوف علي قوله :: (وفي موسى الموقع اإلعرابي لقوله ) ت ر   و 

 بحجة ظاهرة هي معجزاته، كاليد والعصا.أي  : بسلطان مبينالمراد بقوله 
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 .بما كان يتقوى به فاعرض عن االيمان:  )فتولي بركنه(قوله معني 

 ما يركن اليه االنسان من مال وجند. ركن :وال

 جنوده واعوانه وملكه.  :هنا به والمراد 

 آت بما يالم عليه من كفره وعناده وتكذيب الرسل ودعوى الربوبية. أي : وهو مليممعني قوله 

 .الجملة مع الواو حال من الضمير في فأخذناه ( : وهو مليم) اعراب

: ان  يونس عليه السالم في قوله فالتقمه الحوت وهو مليم فالفرق بين وصف فرعون وجنوده ووص

موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختالفها تختلف مقادير اللوم فراكب الكفر ملوم على مقداره وراكب 

 الكبيرة والصغيرة والذلة كذلك.
 ( ؟ وما المراد بالرميم ؟وما معني ) ما تذر من شئوما هي الريح ؟ولم سميت بالعقيم ؟ ما معني قوله ) وفي عاد( ؟

فِي عاد  معني قوله   : أي وفي إهالك عاد آية. و 

 . أو النكباء هي الدهبورهى ريح الهالك ، وقيل :  فقيل : الريح واختلف في

 : انها الدبور لقوله عليه السالم نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور واالظهر

ألنها ال خير وال منفعة فيها، فال تحمل المطر وال تلقح  : ألنها أهلكتهم وقطعت دابرهم، أووسميت بالعقيم

 الشجر .

ت عليه:  ما تذر من شىء اتت عليه  . أي ما تترك شيئا مره

 .هو كل ما رم اى بلى وتفتت من عظم او نبات او غير ذلك:  الَرِميمِ 
 ؟منتصرين اوما كانوولها ؟ وما معني قوله )( ؟  ومتي قيل لهم ذلك  ؟ وما الصاعقة ؟ ومتي كان وقت نزوفي ثمودما معني قوله )

 أي وفي إهالك ثمود آية ايضا .: ( وفي ثمودمعني قوله )

 : بعد عقر الناقة. ذلكقِيل  ل ُهْم 

 :العذاب وكل عذاب مهلك صاعقة . الصاعقة

 نهارا يعاينوها . : كان وقت نزولها

 .ممتنعين من العذاب  ( : أيوما كانو منتصرينمعني قوله )

 

 

 

 

 

 

 قدرته وعظيم الّله وحدانية ثباتا( 4)
 

 الَرِحيمِ  الَرْحمنِ  اّلَلِ  بِْسمِ 
اء   الَسم  إَِنا ِبأ ْيد   ب ن ْين اه ا و  اأْل ْرض  ( 47) ل ُموِسعُون   و  ْشن اه ا و  اِهدُون   ف نِْعم   ف ر  ِمنْ ( 48) اْلم  ل ْقن ا ش ْيء   ُكلهِ  و  ْينِ  خ  ْوج  ( 49) ن  ت ذ َكُرو ل ع لَُكمْ  ز 

وا ال  ( 50) ُمبِين   ن ِذير   ِمْنهُ  ل ُكمْ  إِنهِي اّلَلِ  إِل ى ف ِفرُّ ع   ت ْجع لُوا و  ا اّلَلِ  م  ر   إِل ه    (51) ُمبِين   ن ِذير   ِمْنهُ  ل ُكمْ  إِنهِي آخ 
 

 :التفسير والبيان
لوحدانية وعظيم القدرة، من خلق بعد إثبات وقوع البعث أو الحشر والمعاد ال محالة، أقام اّلله تعالى األدلة على ا

السماء محكمة البنيان، واألرض ممهدة كالفراش لالستقرار عليها، وخلق الجنسين كالذكر واألنثى من كل نوع من 

 أنواع الحيوان، والصنفين المتضادين من بقية األشياء
 االعراب:

 . نصب بفعل يفسره والسماء
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 . ا االرض فرشناهامنصوبة بفعل مضمر اى فرشن  واألرض فرشناها

 .: فعل ماض للمدحنعم ف نِْعم  اْلماِهدُون  

 .فاعل:  واْلماِهدُون  

 محذوف، تقديره: فنعم الماهدون نحن:  والمخصوص بالمدح

 : البالغة

 التكرير للتوكيد واالطالة في الوعيد ابلغ. اني لكم منه نذير مبين

 المفردات اللغوية:

 . والسماء بنيناها بأيد

 .بقوة  : بأيد

 . القوة:  وااليد

 : ) واذكر عبدنا داوود ذا األيد ( ، اي ذا القوة . ومنه قوله تعالي

 وإنا لموسعون

 :  لموسعون

 . على خلقها وخلق غيرهالقادرون  .1

 او لموسعون ما بين السماء واالرض . .2

 .الطاقة بمعنى :  من الوسع

 .القوى على االنفاق  :والموسع 

 .اها ومهدناها بسطن واألرض فرشناها

 أي نحن. فعم الماهدون

 )كل كائن حي (  الحيوانأي من  ومن كل شىء

 خلقنا زوجين

 .: صنفين ونوعين: ذكر وأنثى زوجين

السماء واالرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والموت  : وعن الحسن 

 .فرد ال مثل لهفعدد اشياء وقال كل اثنين منها زوج وهللا تعالى ، والحياة 

 لعلكم تذكرون

اى فعلنا ذلك كله من بنا ءالسماء وفرش االرض وخلق االزواج لتتذكروا فتعرفوا الخالق 

 وتعبدوه
وقيل : لتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات، أما الواجب بالذات خالق األزواج فهو فرد واحد ال يقبل التعدد 

 واالنقسام.

 

 

 ففروا الى هللا

 : اى

 .الشرك الى االيمان باهلل من  .1

 .او من طاعة الشيطان الى طاعة الرحمن  .2

 .او مما سواه اليه .3

إنى لكم منه نذير مبين 

وال تجعلوا مع هللا الها 

آخر انى لكم منه نذير 

 مبين

أي إني من عذابه المعده لمن أشرك أو عصى بيهن اإلنذار إنى لكم منه نذير مبين : 

  والتخويف

 .يد واالطالة في الوعيد ابلغللتوك:  التكريرو

 

 اآليات :  ما ترشد اليه

 . إثبات وحدانية اّلله وقدرته بآيات الكون الكبرى -1

 الكون. في الزوجية ظاهرة -2

إن اإلله المتصف بالوحدانية والقدرة الباهرة يجب في حقه أمران أساسيان: اللجوء إليه وحده، والتوبة إليه من  -3

 معاصيه إلى طاعته، واجتناب الشرك أو عبادة شيء آخر معهالذنوب، والفرار من 
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 .إن النبي صلى اّلله عليه وسلم في حياته وبعد مماته بما تركه من بيان وسنة دائم اإلنذار -4

 . النصوح الصحيحة بالتوبة إال يغفر ال عظيم ذنب فإنه الشرك من التحذير -5
 

 المناقشة
 

 اعراب ) والسماء ( ؟ وما معني ) بأيد( ؟ وما المراد بقوله ) وانا لموسعون( ؟ مناسبة اآليات لما قبلها  ؟ وماما 

وما معني  وما معني ) فرشناها ( ؟ وما المراد بكلمة ) شئ( في قوله تعالي : ) ومن كل شئ ( ؟وما اعراب ) واألرض ( ؟ وما أصل )الوسع( ؟ 

وما الغرض  اء السماء وفرش االرض وخلق االزواج ؟ وما معني  )ففروا الى هللا( ؟)زوجين ( ؟ وما قول الحسن في تفسيرها ؟ وما العلة من بن

 البالغي من تكرار قوله )آخر انى لكم منه نذير مبين ( ؟

بعد إثبات وقوع البعث أو الحشر والمعاد ال محالة، أقام اّلله تعالى األدلة على الوحدانية :  مناسبة اآليات لما قبلها

 ، واألزواج . خلق السماء، واألرضمن  وعظيم القدرة

 . نصب بفعل يفسره:  اعراب ) والسماء ( 

 بقوة وااليد القوة .:  معني ) بأيد(

 ، او لموسعون ما بين السماء واالرض . على خلقها وخلق غيرهالقادرون : المراد بقوله ) وانا لموسعون(  

 . الطاقة : أصل )الوسع( 

 . مضمر اى فرشنا االرض فرشناها منصوبة بفعل:  اعراب ) واألرض (

 .بسطناها ومهدناها:  معني ) فرشناها ( 

 .من الحيوان أي من كل جنس من األجناس : المراد بكلمة ) شئ( في قوله تعالي : ) ومن كل شئ ( 

 . صنفين ونوعين:  معني )زوجين ( 

والبر والبحر والموت والحياة فعدد السماء واالرض والليل والنهار والشمس والقمر :  قول الحسن في تفسيرها 

 اشياء وقال كل اثنين منها زوج وهللا تعالى فرد ال مثل له.

 . لتتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه:  العلة من بناء السماء وفرش االرض وخلق االزواج 

طاعة الرحمن او مما من الشرك الى االيمان باهلل او من طاعة الشيطان الى فروا اى  :  معني  )ففروا الى هللا( 

 . سواه اليه

 .واالطالة في الوعيد ابلغ للتوكيد: الغرض البالغي من تكرار قوله )آخر انى لكم منه نذير مبين ( 

 

 وسلم عليه الّله صلى النبي لتكذيب بالعذاب المشركين تهديد( 5) 
 

 الَرِحيمِ  الَرْحمنِ  اّلَلِ  بِْسمِ 
ا ك ذ ِلك   ُسول   ِمنْ  ق ْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِذين   أ ت ى م  ْجنُون   أ وْ  س اِحر   ق الُوا إِاَل  ر  ْوا( 52) م  اص  لَ ( 53) ط اُغون   ق ْوم   ُهمْ  ب لْ  بِهِ  أ ت و  ْنُهمْ  ف ت و  ا ع  لُوم   أ ْنت   ف م   ِبم 

رْ ( 54) ذ كهِ ى ف ِإنَ  و  ْكر  ا( 55) اْلُمْؤِمنِين   ت ْنف عُ  الذهِ م  ل ْقتُ  و  ْنس   اْلِجنَ  خ  اإْلِ ا( 56) ِلي ْعبُدُونِ  إِاَل  و  ا ِرْزق   ِمنْ  ِمْنُهمْ  أُِريدُ  م  م   يُْطِعُمونِ  أ نْ  أُِريدُ  و 

تِينُ  اْلقَُوةِ  ذُو الَرَزاقُ  ُهو   اّلَل   إِنَ ( 57) ابِِهمْ  ذ نُوبِ  ِمثْل   ذ نُوب ا ظ ل ُموا ِللَِذين   ف ِإنَ ( 58) اْلم  ف ُروا ِللَِذين   ْيل  ف و  ( 59) ي ْست ْعِجلُونِ  ف ال   أ ْصح   ِمنْ  ك 

 (  60) يُوع دُون   الَِذي ي ْوِمِهمُ 

 

 :سير والبيانالتف

بعد بيان األدلة على الحشر، وعلى إثبات الوحدانية وعظيم القدرة اإللهية، وتذكير المشركين بإهالك األمم المكذبة 

م شيء متواصى به من الجميع، والواقع أنهم قوم السالفة، بيهن اّلله تعالى أن كل رسول كذهب، وكأن التكذيب بين األم

، ال  ، لذا أمر النبي صلى اّلله عليه وسلم باإلعراض عنهم، علما بأنهم خلقوا لعبادة اّلله طغاة تجاوزوا حدود اّلله

لتحصيل المعايش واألرزاق، ثم ختمت السورة بتهديد مشركي مكة بعذاب مماثل العذاب من قبلهم من األمم، 

 اقع بهم، ال شك فيه، وال مرده له.والعذاب و

 

 االعراب:
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 .بالرفع صفة لذو : المتين ذو القوة المتين

 

   القراءات :

تِيُن  بالقرأ  ذو القوة المتين  ..م علي انه  نعت ل )ذو( ضاْلم 

  .أنه صفة للقوة وقرأ األعمش بالجر علي 

 

 : البالغة

 هذا على لهم الجامع أن إلى أيامهم باعدلت جامعهم التواصي أن عن إضراب بل هم قوم طاغون

 طغيانهم القول

 مثل العذاب من نصيبا أي الشبه، وجه منه حذف ألنه مجمل، مرسل تشبيه أ ْصحابِِهمْ  ذ نُوبِ  ِمثْل   ذ نُوبا  

 .المكذبين أسالفهم نصيب

 . استفهام بمعنى النفي على سبيل التعجب اتواصوا به

 

 

 

 

 

 

 

 المفردات اللغوية:

 ككذل

 .: أي األمر مثل ذلك ك ذِلك  

 : تكذيبهم الرسول وتسميته ساحرا او مجنونا  وذلك اشارة الى

: ما أتى الذين من قبلهم من قبل قومك من رسول اال قالوا هو  ثم فسر ما اجمل بقوله

 ساحر او مجنون رموهم بالسحر او الجنون لجهلهم .

 : أي من قبل قومك .( مرجع الضمير في )قبلهم ما اتي الذين من قبلهم 

 اال قالوا
 هو ساحر او مجنون .قالوا : 

 لجهلهم . وسبب رميهم للرسل بالسحر والجنون :

 به أتواصوا

 : للقول . الضمير

على سبيل التعجب، أي كأن األولين واآلخرين منهم أوصى  استفهام بمعنى النفي

 .متفقين عليه. بعضهم بعضا بهذا القول، حتى قالوه كلهم

 ل هم قوم طاغونب

العلة  إلى أن ، ، ألنهم لم يتالقوا في زمان واحد التواصي جامعهم أن  عن : إضراب

 طغيانهم.: هي على هذا القول الواحدة التي جمعتهم 

لم يتواصوا به النهم لم يتالقوا في زمان واحد بل جمعتهم العلة الواحدة وهى  :اى 

 الطغيان والطغيان هو الحامل عليه.

 فاعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا عنادا . عنهمفتول 

 فال لوم عليك فى اعراضك بعد ما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البالغ والدعوة. فما انت بملوم

 داوم على التذكير والموعظة بالقرآن وذكر

ْكرى ت ْنف ُع  ف ِإَن الذهِ

 اْلُمْؤِمنِين  

 . بان تزيد فى عملهم وبصيرتهم

وما خلقت الجن واالنس 

 اال ليعبدون

 : الذل والخضوع واالنقياد. تعريف العبادة : في اللغة

 : العبادة المعرفة واإلخالص وشرعا

العبادة ان حملت على حقيقتها فال تكون اآلية عامة :  بل  هل اآلية عامة ام خاصة :
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 المراد بها المؤمنون من الفريقين.

 : دليله 

 .السياق  .1

 ابن عباس رضى هللا عنهما : وما خلقت الجن واالنس من المؤمنين  وقراءة .2

النه اذا خلقهم  وهذا النه ال يجوز ان يخلق الذين علم منهم انهم ال يؤمنون للعبادة

للعبادة واراد منهم العبادة فال بد ان توجد منهم فاذا لم يؤمنوا علم انه خلقهم لجهنم 

 ن الجن واالنس .(كما قال ) ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا م

 اقوال العلماء في معني اآلية والراجح من تلك األقوال : 

 ال آلمرهم بالعبادة .قال على رضى هللا عنه: ا

 : اال ليكونوا عبادا لى . وقيل

 :  ان تحمل العبادة على التوحيد . والوجه

حدونه : كل عبادة في القرآن فهى توحيد والكل يو فقد قال ابن عباس رضى هللا عنهما

 في اآلخرة لما عرف ان الكفار وكلهم مؤمنون موحدون في اآلخرة .

: قوله تعالي : ) ثم لم تكن فتنتهم اال ان قالوا وهللا ربنا ما كنا مشركين ( ، نعم  دليله

قد اشرك البعض في الدنيا لكن مدة الدنيا باالضافة الى االبد اقل من يوم ومن اشترى 

للكتابة كان صادقا في قوله ما اشتريته اال للكتابة وان  غالما وقال ما اشتريته اال

 استعمله في يوم من عمره لعلم آخر.
 

 

 زقوا انفسهم او واحد من عبادى.رما خلقتهم لي ماأريد منهم من رزق

 وما أريد ان يطعمون

 :  ان يطمعوا عبادى . قال ثعلب

 تعالى من اكرم مؤمنا وله عليه السالم خبرا عن هللاقاضافة تخصيص ك : نوع اإلضافة

 فقد اكرمنى ومن آذى مؤمنا فقد آذانى.

إن هللا هو الرازق ذو 

 القوة المتين

 : الذي يرزق كل محتاج. الَرَزاقُ 

 : الشديد القوة .. ذو القوة

تريده السادة  : ال أريد من خلقهم جلب نفع لي، وال دفع ضرر عني كما ومعني اآلية 

 هو الغني المعطي، الرزاق الذي يرزق مخلوقاته، ويقوم بما عادة من عبيدهم، فإن اّلله 

 يصلحهم، وهو ذو القدرة والقوة، فعليهم أن يؤدوا ما خلقوا له من العبادة. 

غ لعبادتي أمأل صدرك غنى، وأسد فقرك، وإال تفعل، » قال اّلله تعالى: يا ابن آدم، تفره

 « .مألت صدرك شغال، ولم أسد فقرك

 .رسول هللا بالتكذيب ظلموا  لذين ظلموالفان 

 من اهل مكة.: الذين ظلموا  والمراد بهم

 : نصيبا من عذاب هللا مثل نصيب اصحابهم ونظرائهم من القرون المهلكة  ذنوبا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم

 : الذنوب في اللغة النصيب. قال الزجاج

 .نزول العذاب  فال يستعجلون

ف أْتِنا بِما ت ِعدُنا إِْن ُكْنت  ستعجلوا العذاب ، وقالوا : ) وهذا جواب النضر واصحابه حين ا

 ِمن  الَصاِدقِين  ( هود

فويل للذين كفروا من 

 يومهم الذى كانوا يوعدون

 وقيل من يوم بدر.، : اى من يوم القيامة  من يومهم الذى كانوا يوعدون

 

 اآليات : ما ترشد اليه
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 .حديثهاتكذيب الرسل شأن األمم قديمها و -1

 . باهللية التذكير مشروع -2

 بيان علة خلق اإِلنس والجن وهي عبادة هللا وحده . -3

 بيان غنى هللا تعالى عن خلقه ، وعدم احتياجه اليهم بحال من األحوال . -4

، وهداية الخلق -5  .مهمة األنبياء منحصرة في أمرين: عبادة اّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقشة

 
وما تفسيرها ؟ ولمن الضمير في قوله ) اتواصوا به ( ؟ وما نوع اإلستفهام فيها ؟ وما معناها ؟ ومانوع والي اي شئ تشير ؟كذلك ( ؟ ما معني )

 يانهم  وعنادهم ؟ بعد بيان طغاألسلوب في قوله ) بل هم قوم طاغون ( ؟ وما معناها ؟ وبم امر هللا رسوله الكريم 

 .: أي األمر مثل ذلك معني )كذلك (

 .: تكذيبهم الرسول وتسميته ساحرا او مجنونا الىر تشي 

 .: ما أتى الذين من قبلهم من قبل قومك من رسول اال قالوا هو ساحر او مجنون بقولهتفسيرها 

 : للقول . الضمير في قوله ) اتواصوا به (

 . سبيل التعجب استفهام بمعنى النفي على:  نوع اإلستفهام فيها 

 .متفقين عليه. ن واآلخرين منهم أوصى بعضهم بعضا بهذا القول، حتى قالوه كلهمأي كأن األولي :معناها 

 : اضراب . نوع األسلوب في قوله ) بل هم قوم طاغون (

لم يتواصوا به النهم لم يتالقوا في زمان واحد بل جمعتهم العلة الواحدة وهى الطغيان والطغيان هو  :اىمعناها  

 .الحامل عليه

 بما يلي :الكريم بعد بيان طفيانهم  وعنادهم امر هللا رسوله  

 اعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا عنادا . .1

 .ال لوم عليك فى اعراضك بعد ما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البالغ والدعوة .2

 .داوم على التذكير والموعظة بالقرآن .3
ليعبدون( عامة ام خاصة ؟وما أقوال العلماء في معني اآلية ؟ وما الراجح من تلك األقوال  ما معني العبادة ؟ وهل اآلية )وما خلقت الجن واالنس اال

وما نوع مع ذكر الدليل علي ما تقول ؟ وما معني قوله )ماأريد منهم من رزق ( وما نوع األسلوب فيها ؟ وما معني قوله ) وما أريد ان يطعمون( ؟ 

 ذو القوة ( معني ) الرزاق ( ، ) اإلضافة فيها ؟ وما 

 .: العبادة المعرفة واإلخالصوشرعا: الذل والخضوع واالنقياد. في اللغة : معني العبادة

العبادة ان حملت على حقيقتها فال تكون اآلية عامة :  :  اآلية )وما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون( عامة ام خاصة

 بل المراد بها المؤمنون من الفريقين.

 قراءة ابن عباس رضى هللا عنهما : وما خلقت الجن واالنس من المؤمنين : السياق ، و دليله 

النه اذا خلقهم للعبادة واراد منهم العبادة فال بد  وهذا النه ال يجوز ان يخلق الذين علم منهم انهم ال يؤمنون للعبادة

 يرا من الجن واالنس .(ان توجد منهم فاذا لم يؤمنوا علم انه خلقهم لجهنم كما قال ) ولقد ذرأنا لجهنم كث

 أقوال العلماء في معني اآلية   

 ال آلمرهم بالعبادة .قال على رضى هللا عنه: ا
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 : اال ليكونوا عبادا لى . وقيل

 ان تحمل العبادة على التوحيد .:  الراجح من تلك األقوال

كل يوحدونه في اآلخرة لما عرف : كل عبادة في القرآن فهى توحيد وال فقد قال ابن عباس رضى هللا عنهما:الدليل  

 ان الكفار وكلهم مؤمنون موحدون في اآلخرة .

 : قوله تعالي : ) ثم لم تكن فتنتهم اال ان قالوا وهللا ربنا ما كنا مشركين  دليله

  زقوا انفسهم او واحد من عبادى.رما خلقتهم لي : معني قوله )ماأريد منهم من رزق ( 

 .إضراب :  نوع األسلوب فيها

 . ان يطمعوا عبادى:  معني قوله ) وما أريد ان يطعمون( 

وله عليه السالم خبرا عن هللا تعالى من اكرم مؤمنا فقد اكرمنى ومن آذى قاضافة تخصيص ك: نوع اإلضافة فيها  

 مؤمنا فقد آذانى.

 : الذي يرزق كل محتاج.معني ) الرزاق ( 

 : الشديد القوة ..معني ) ذو القوة ( 

 

 
( ؟ وما المراد بقوله ) ذنوبا ( ؟ وما أصله ؟ وما الذي يستعجلونه ؟ وما المراد باليوم في قوله )من يومهم الذى لذين ظلموالفان د بقوله )من المرا

 كانوا يوعدون ( ؟

 .الذين كذبوا الرسول صلي هللا عليه وسلم  اهل مكة:  المراد بقوله )فان للذين ظلموا(

 يبا من عذاب هللا مثل نصيب اصحابهم ونظرائهم من القرون المهلكةنص:  المراد بقوله ) ذنوبا ( 

 . : الذنوب في اللغة النصيب قال الزجاج : أصله 

 .نزول العذاب: الذي يستعجلونه 

  وقيل من يوم بدر.، اى من يوم القيامة  : المراد باليوم في قوله )من يومهم الذى كانوا يوعدون (
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     ))قاااال تعاااالى

     
       

      
         

 )) 

 

ما معنى)والذاريات _ فالجاريات _ الاذين (؟ثام اذكار العامال فى)ذروا(؟وماا الحاامالت؟ولم ساميت باذلك؟وما إعاراب 

)وقرا(؟ومااا معنى)فالمقساامات أماارا(إذا أريااد بهااا الرياااح أو المالئكااة؟ثم بااين معنااى الفاااء فااى الحااالتين؟وأين جااواب 

ريمة؟وما الموعود به فى قوله)إنما توعدون لواقع(؟ وما معنى الواو فى )والسماء ذات الحباك(؟ القسم فى اآلية الك

ثم تناول بالشرح قوله تعاالى)إنكم لفاى قاول مختلف(؟مبيناا فايم كاان اختالفهم؟ومااذا قاالوا؟ ثام وضاح علاى أي شائ 

 (98/99علمى  أقسم هللا تعالى بالذاريات؟وعلى أى شئ أقسم بالسماء ذات الحبك؟)دور ثانى

 

 
     قاااال تعاااالى))

     
       

      
         

        

  )) 

ما)الذاريات،والحامالت،والجاريات،والمقساامات(،مع التوجيااه لمااا تقول؟ومااا المقساام بااه والمقساام عليااه؟وما هااو 

وما القول المختلف؟ وما معنى)يؤفك عنه من أفاك(؟وعالم يرجاع الضامير فاى الموعود و)الدين(؟وما معنى)الحبك(؟

)عنااه(؟ وضااح المقساام بااه والمقساام عليااه فااى القساام اآلخاار؟ ومااا معنااى )قتاال الخراصااون(؟وما معنااى )فااى غماارة 

 (96/97ساهون(؟    )دور أول علمى 

 

 
      قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااال تعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى))
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     )) 

ف جعلت العياون ظرفاا لهام؟ وماا إعاراب )آخاذين(؟وما الماراد لم ذكر)إن المتقين فى جنات وعيون( بعد سابقه؟ وكي

منها؟ وما المشار إليه فى قوله)قبل ذلك(؟ وما هو الهجوع؟وما ناوع )ماا( فيهاا؟ ولام وصافوا باالساتغفار باألساحار 

بعد وصفهم بإحياء الليل متهجدين؟ وما السحر؟ ومن هو السائل؟ ومن هو المحروم؟ ومن هم الموقنون؟ولم خصوا 

الذكر؟ وما المراد بقوله)وفى السماء رزقكم(؟ ولماذا؟ وما الموعاود باه؟ ولمااذا؟ وماا ناوع )ماا( فاى قولاه)مثل ماا ب

 (98/99أنكم تنطقون(؟)دور أول أدبى 

 

 
      قاااااااااااال تعاااااااااااالى))

       

      
       

)) 

على األرض آيات ،فعالم تدل؟ وما هى هذه اآليات؟ومن هام الموقناون؟ ولام خصاوا بالاذكر؟وما الماراد بااألنفس فاى 

ياات التاى فيهاا؟ وماا معناى)أفال تبصارون(؟ قيال : إن التقادير)أفال تبصارون فاى قوله)وفى أنفسكم(؟ وما الماراد باآل

أنفسكم( فما قيمة هذا الرأى؟ ولماذا؟ وما المراد بقوله )وفى السماء رزقكم(؟ ولماذا؟ وما الموعود به؟ ولماذا؟ وما 

ثال ماا أنكام تنطقون(؟وماا معنى كونه فى السماء؟ وما مرجع الضمير فى )إنه لحق(؟ وما إعراب )مثل( فى قولاه )م

 (97/98نوع )ما( فيها؟)دور أول علمى 

س/ عالم تدل اآليات؟ وما معنى )الموقنين(؟ ولماذا وصافوا بهاذا الوصاف؟ وماا الماراد بقولاه تعاالى )وفاى الساماء 

 (97/98رزقكم(؟ وما الموعود به فى اآلية؟ وعالم يعود الضمير فى )إنه لحق(؟    )دور ثانى أدبى 

 

 
      عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى))قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ت

       

       
      

     
     

       

 )) 

ما المراد بالعيون؟ وما معنى كونهم فيها؟ وما معنى)آخذين(؟ وما إعرابها؟ وما المراد بقوله )ما آتاهم ربهم(؟ وماا 

)قبل ذلك(؟ وما معنى )يهجعون(؟ وما الذى تفيده )ماا( فاى ) ماا يهجعاون(؟ وماا )األساحار(؟ وماا المشار إليه بقوله

المراد باالستغفار فى )يستغفرون(؟ ومن المحروم؟ وما اآليات فى قوله)وفى األرض آيات للموقنين(؟ وما الذى تدل 

 (94/95عليه؟ ومن الموقنون؟ وما معنى)تبصرون(؟)دور أول أدبى 

 

 
     الى))قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال تعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

      
         

      
       

         

)) 

ما الذى يدل عليه االستفهام الموجه إلى الرسول صلى هللا علياه وسالم؟ وهال الضايف يطلاق علاى الواحاد فقاط ، ماع 

م عليااه السااالم ضاايفا؟ وكيااف كااانوا توجيااه إجابتااك؟ ومااا عاادد ضاايف إبااراهيم عليااه السااالم؟ ولماااذا جعلهاام إبااراهي

مكرمين؟ ولماذا قال إبراهيم عليه السالم للضيف )سالم( بالرفع دون )سالما( بالنصب؟ وما إعراب )قوم منكرون(؟ 

وما معنى )فراغ إلى أهلاه(؟ وجاه إجابتاك ، ولمااذا أتاى سايدنا إباراهيم علياه الساالم للضايف بعجال سامين ولام ياأت 
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هام فاى قولاه )أال تاأكلون(؟ ولمااذا أوجاس إباراهيم علياه الساالم مانهم خيفاة؟ وماا رد فعال بغيره؟ وما معناى االساتف

المالئكة على خوف إبراهيم عليه السالم منهم؟ وكيف يحكم على الغالم المبشر به بأنه عليم؟ ومن هو؟   )دور ثانى 

 (96/97علمى 

 

 
     قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال تعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى))

      
         

      
       

         
     

      
       

   )) 

كانوا مكرمين؟ وما إعراب )سالما( و)سالم(؟ وما  ما المراد بالضيف؟ وكم عددهم ؟ولم سماهم ضيفا؟ وعند من

معنى )فراغ إلى أهله(؟ وما معنى االستفهام )أال تأكلون(؟ وما معنى قوله )فأوجس(؟ ولم أوجس منهم خيفة؟ ومن 

 (96/97المبشر به فى )وبشروه(؟ وما معنى )صرة _ صكت وجهها(؟ ولم صكت وجهها؟)دور أول أدبى 

 

هام فى قوله )هل أتاك(؟ ومن ضيف إبراهيم؟ ولم جعلهم ضيفا؟ ولم وصفوا بالمكرمين؟ س/ ما الغرض من االستف

وما إعراب )سالما( و )سالم(؟ ولم عدل فى رد السالم إلى الرفع فى قوله )سالم(؟ وما معنى)قوم منكرون(؟ وما 

ى )فأوجس منهم خيفة(؟ وما المراد بقوله )فراغ إلى أهله(؟ ولم ذلك؟ وما الغرض من قوله )أال تأكلون(؟ وما معن

 سبب ذلك؟ وما الغرض من قوله )عجوز عقيم(؟ وما المراد بقوله)قال ربك(؟ وما المقصود بـ )الحكيم العليم(؟

 (95/96)دور ثانى أدبى 

 

س/ لم بدأ الخطاب باالستفهام فى)هل أتاك(؟ وعالم يدل لفظ الضيف؟ وكم كان عددهم؟ ولم جعلهم ضيفا؟ ولم 

مين؟ وما ناصب )إذ( فى قوله)إذ دخلوا عليه(؟ وما إعراب )سالما(؟ وما معنى كل من )قوم منكرون وصفوا بالمكر

_ فراغ(؟ ولم عبر بـ )فراغ(؟ وما معنى )فأوجس(؟ ولم خاف؟ وكيف طمأنوه؟ ومن المبشر به؟ وما الذى يفيده 

كت وجهها(؟ وماذا رأت فى بيتها الوصف بـ )عليم(؟ وما الصرة؟ وما موقع )فى صرة( مما قبلها؟ وما معنى )فص

 (94/95من آثار قدرة هللا تعالى؟ )دور ثانى أدبى 

 

 
       قال تعاالى))

      

       
      

        
      

     

  )) 

م ـ مسومة ـ آية( ؟ومن هم المرسلون؟ وفيم أرسلوا؟ وما معنى )لنرسل عليهم حجارة من طين(؟ ما معنى )خطبك

ولم سموا بالمسرفين؟ وعالم يعود الضمير فى قوله تعالى )فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين(؟ ومن هم الذين 

 (98/99مى أخرجوا؟ وما اآلية التى تركت فيها للذين يخافون العذاب األليم؟)دور أول عل

 

 س/ فسر هذه اآليات وأجب عما يأتى:

ما معنى )فما خطبكم(؟ ومن المقصود ب )المرسلون(؟ وما المراد من قوله )عند ربك(؟ ولم سموا بالمسرفين؟ 

وعالم يرجع الضمير فى )فيها(؟ ومن المقصود بالمؤمنين والمسلمين؟ وعالم تدل تسميتهم بهذين االسمين؟ وما 

 (99/2000)دور أول أدبى المقصود بـ )آية(
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      قاااااااااااااااااال تعاااااااااااااااااالى ))

       

     
      

      
       

      

    

محذوف فى قوله تعالى )غير بيت(؟ وما عالم يعود الضمير فى قوله تعالى )فيها(؟ ومن المقصود بالمؤمنين؟ وما ال

العائد فى قوله تعالى )وتركنا فيها(؟ وما معنى كلمة )آية( فى قوله تعالى )وتركنا فيها آية(؟ وما تلك اآلية؟ وما 

معنى السلطان المبين؟ وما المقصود به فى اآلية؟ وما مقصود قوله تعالى )مليم( ؟ وما موقع جملة )وهو مليم( من 

 (95/96وما معنى الرميم؟ وما مقصودها فى اآلية؟)دور أول علمى اإلعراب؟ 

 

س/ما معنى )فما خطبكم(؟ ومن المراد بالقوم المجرمين؟ وما معنى )حجارة من طين ـ مسومة(؟ ولم سماهم 

مسرفين؟ وعالم يعود ضمير الغيبة فى )فأخرجنا من كان فيها(؟ ولماذا؟ ومن المقصود بالمؤمنين؟ وما معنى)غير 

يت من المسلمين(؟ وما الدليل فى اآليات على أن اإلسالم واإليمان واحد؟ وما مرجع ضمير )فيها( فى )وتركنا ب

فيها(؟ وما معنى)آية(؟ وعالم عطف قوله )وفى موسى(؟ وما معنى )بسلطان مبين ـ فتولى بركنه(؟ وما الركن؟ 

بهذا الوصف فى قوله )فالتقمه الحوت وهو  وما معنى )مليم(؟ وبم تفسر وصف هللا عز وجل يونس عليه السالم

 (95/96مليم(؟)دور أول أدبى 

 

 

 

 

 
      قااااااااااااااااااااااال تعااااااااااااااااااااااالى))

      

      
        

      
        

       
       

      
      

        
     

     

    )) 

 

عالم عطف قوله )وفى موسى(؟ وما معناها؟ وما السلطان المبين؟ وما مظهره؟ وما معنى )فتولى(؟ وما المراد 

ليه السالم بقوله )بركنه(؟ وما الركن؟ وما تفسير )وهو مليم(؟ وكيف توفق بين ذلك وبين ما جاء فى حق يونس ع

)فالتقمه الحوت وهو مليم(؟ وما )الريح العقيم(؟ وما الرميم؟ وما المراد بقوله )وفى ثمود(؟ وما المدى الزمنى 

لتمتعهم؟ وما معنى )فعتوا(؟ وما الصاعقة؟ وما المراد بقوله )فما استطاعوا من قيام(؟ وما المقصود بقوله )وما 

 يد(؟ وما المقصود من قوله )وإنا لموسعون ـ فرشناها( ؟كانوا منتصرين(؟ وما معنى )فاسقين ـ بأ

 (94/95)دور ثانى علمى  
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س/ما معنى )لموسعون ـ فرشناها ـ زوجين(؟ وما المراد باأليدى فى قوله )والسماء بنيناها بأييد(؟ وما عامل 

فرش األرض؟ وما  النصب فى )والسماء بنيناها(؟ وما المقصود بالموسع فى قوله )وإنا لموسعون(؟ وما معنى

الهدف من خلق هللا للسماوات واألرض ، ومن كل شئ زوجين؟ وما معنى)ففروا إلى هللا(؟ ومن أى شئ نفر؟ وما 

 (98/99فائدة التكرار فى اآليتين األخيرتين؟)دور ثانى أدبى 

 

 
        قاااال تعاااالى))

      
      

        

      )) 

د بـ )عتوهم عن أمر ربهم(؟ وما معنى الصاعقة؟ وما الفرق بم يفسر الحين فى قوله )تمتعوا حتى حين(؟وما المرا

بينها وبين الصعقة؟ وما الذى ينظرونه؟ ولماذا؟ وبماذا فسر قوله )فما استطاعوا من قيام(؟ وما المراد من 

 االنتصار فى قوله )وما كانوا منتصرين(؟ وما إعراب )وقوم نوح(؟ وما معنى )فاسقين(؟

 (99/2000)دور ثانى أدبى 

 

 
        قاااااااااااال تعاااااااااااالى ))

         

        
        

        
        

      

       
       

        

    )) 

مم يكون الفرار؟ ولم كرر قوله )إنى لكم منه نذير مبين(؟ وما مرجع اإلشارة فى قوله )كذلك(؟ وما الذى أفادته 

ى )به( من )أتواصوا به(؟ وما المعنى؟ وما المراد من قوله جملة )ما أتى الذين من قبلهم ..(؟وعالم يعود الضمير ف

)بل هم قوم طاغون(؟ ولم أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بالتولى عنهم؟ وما معنى )وذكر فإن الذكرى تنفع 

الى المؤمنين(؟ وما المراد بالعبادة فى قوله )وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون(؟ ولم أضيف اإلطعام إلى هللا تع

 (99/2000فى قوله )وما أريد أن يطعمون(؟)دور أول علمى

 
       قاااااااااااااااااال تعاااااااااااااااااالى ))

       

         
       

      
       

        
       

       
      

     )) 

أتواصوا ما معنى)كذلك(؟وما المشار إليه فيها؟ ولمن الضمير فى قوله )من قبلهم(؟ وما مرجع الضمير فى قوله )

به(؟ وما معناها؟ وما المقصود بقوله )بل هم قوم طاغون(؟ وما معنى )فتول عنهم ـ فما أنت بملوم ـ وذكر(؟ وبم 

يكون التذكير؟ وكيف ينتفع المؤمن به؟ وما المراد بقوله )إال ليعبدون(؟ وضح ما قيل فى ذلك ، وما الذى تختار؟ 

؟ وما المراد بقوله )وما أريد أن يطعمون(؟ وما نوع اإلضافة فيها؟ وما دليلك؟ وما معنى )ما أريد منهم من رزق(
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ومن المراد بـ )الذين ظلموا(؟ وما نوع ظلمهم؟ ومن الذى ظلموه؟ وبماذا ؟ وما معنى)ذنوبا ـ فال يستعجلون(؟ وما 

 (94/95)دور أول علمى   سبب هذا التعبير؟ وما اليوم الذى يوعدون؟
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